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A versenyző adatai 

 

Név: __________________________ 

Iskola: _________________________ 

Helység: _______________________ 

Felkészítő tanár: _________________ 

Tartsd be a beküldési határidőt! Csak 

akkor használj pótlapot, ha a meg-

oldás semmiképp nem fér be a kiha-

gyott helyre. Tervezd meg a megol-

dást! Írj olvashatóan! 

 

1.  Milyen mélyen van az 1000 kg/m
3
 sűrűségű vízben ugyanakkora hidrosztatikai nyomás, mint a 13,6 g/cm

3
 

sűrűségű higanyban 2 m mélységben?                                 10 pont 

 

ρHg∙g∙h = ρvíz∙g∙hx   →→ hx = 27,2 m 

 

2.     Mekkora sebességgel ér talajt a Holdon 6 m magasról szabadon ejtett test? (gFöld=10N/kg = 6∙gHold) 

                                    10 pont 

Súrlódásmentes közegről lévén szó a mechanikai energia megmaradásának törvénye szerint 

m∙v
2
/2 = m∙gHold ∙ h ahonnan v ≈ 4,47 m/s. 

Más gondolatmenet: A Holdon szabadon zuhanó test átlagsebessége (0+v)/2 = v/2 , mert egyenletes a 

sebességnövekedés. A mozgásidő így t = d/(v/2) = 2d/v = 12/v (*). Másodpercenként 10/6 m/s-mal nő a 

Holdon zuhanó test sebessége, tehát a talajra érkezés sebessége v = t∙10/6 ahonnan t = 6v/10 (**). A (*) és 

(**) egyenletekből 12/v = 6v/10, innen pedig v = √20 ≈ 4,47 m/s. 

  

3. Tamás  és Tamara versenyt futnak. A 100 méteres távolságon az első futamban Tamás  győz, 20 méterrel előzi 

meg Tamarát. A következő futamban Tamás  30 méterrel a rajtvonal mögül indul, míg Tamara  a rajtvonalról. 

Most is ugyanolyan átlagsebességgel futnak mindketten, mint az előbb.  Ki most a győztes és mennyivel előzi  

meg a másikat? Mennyi előnyt adjon Tamás  Tamarának ahhoz, hogy egyszerre érjenek célba?   

                                             10 pont 

Tamás sebessége 20%-kal nagyobb, mint a Tamaráé. Amíg ő 130 métert fut addig Tamara 130x0,8 = 104 

métert futna, tehát most Tamara győz. Viszont Tamarának a célig neki nem kell 104 métert futni, csak 100 

métert, és amíg ezt lefutja (100/0,8∙ vTamás idő alatt), addig Tamás 100/0,8 = 125 métert fut, tehát Tamara 5 

méterrel előzi meg. Ebből következik, hogy Tamásnak 25 méter előnyt kell adnia ahhoz, hogy egyszerre 

érjenek célba. Nyilván, a matekesebb megoldás is maximális pontot ér. :) 

 

 

4. 5 kg tömegű anyaggal folyamatosan hőt közlünk. A 

jelenséget mellékelt grafikon szemlélteti. A grafikon 

adatait felhasználva állapítsd meg az anyag 

olvadáspontját, olvadáshőjét, forráspontját, forráshőjét,  

valamint fajhőit szilárd és folyékony állapotban! Milyen 

anyagról lehet szó?                                                  15 pont 

A grafikon adatai alapján az olvadáspont 0 C
o
, a forráspont 

100 C
o
, a fajhő értékek: cszilárd = Q1/m∙ΔT1 = 2010 J/kgK, 

cfolyadék = Q3/m∙ΔT2 = 4180 J/kgK, olvadáshője λo = Q2/m = 

333 kJ/kg, forráshője λf = Q4/m = 2250 kJ/kg, vízről van szó. 

 
 



5. Két teljesen egyforma vizespohár csordultig van töltve vízzel. Az egyikbe egy fadarabot, a másikba egy 

jégdarabot teszünk óvatosan. Mindkét test úszik a víz felszínén, de a fa sűrűsége kisebb a jégénél. Egyenlő karú 

mérlegre helyezve a két poharat, egyensúlyban lesz a mérleg? Válaszodat indokold!                             10 pont 

 Egyensúlyban lesz a mérleg, mert mindkét test súlyával megegyező súlyú vizet szorított ki a pohárból, 

ami kicsorgott, hiszen a feladat szerint a poharak kezdetben csordultig vannak (az egyensúly akár 

számítással is igazolható). 

  

6.  Két egyforma vödrünk van, ezekkel kellene adott (jelentős) mennyiségű szenet elhordani a kazánig. 

Mikor végzünk összesen kevesebb fizikai munkát: ha egyszerre 1 vagy ha egyszerre 2 teli vödröt cipelünk 

hordás közben? Miért?                   10 pont 

 Szénhordás szempontjából azonos nagyságú munkát végzünk, de ne feledjük, hogy járás közben saját 

súlypontunk emelgetése is munkavégzéssel jár, tehát ha egyszerre két vödröt viszünk feleakkora a megtett út, 

így az összmunka is jelentősen lecsökken, ha az elhordandó szén mennyisége jelentős. 

 

7. A mellékelt kép amerikai 

diákoknak kitűzött fizikai fotóverseny 

egyik díjazott képe. Éjszaka készült egy 

5,3 m hosszú mozgó autóról. A fotó 

készítője egy fényesen világító LED-et 

erősített fel az autó első kerekére és 10 

másodperces expozíciós idővel 

fényképezett, aminek a végén vaku is 

villant. Mekkora lehet az autó sebessége? 

Mekkora az autó kerekének átmérője és 

fordulatszáma? Válaszaidat indokold, és 

támaszd alá számításokkal!             15 pont 

     

A képen az autó hossza 4,5 cm, tehát a képen 1 cm-nek a valóságban 5,3 m/4,5 =1,18 m felel meg. A 

fénycsóva hossza 8 cm, tehát 10 s alatt a gépkocsi 8x1,18m = 9,44 métert tett meg, sebessége tehát 0,94 m/s. 

A fénycsóva két szomszédos, azonos helyzetben lévő pontja között a távolság 2,2 cm, tehát a kerék kerülete 

2,2x1,18m = 2,6 m. A kerék sugara így 2,6 m / 2∙3,14 = 0,41m, átmérője pedig 0,82 m. A kerék 10 s alatt 8 

cm/2,2cm = 3,64-et fordul,  fordulatszáma így 0,36 fordulat/s. Ezektől az eredményektől 10%-os eltérést még 

elfogadtunk. 

 

8.   Gyakorlati feladat: Rendelkezésedre álló eszközök: tolómérce (subler), mérleg, amellyel a 

tömegedet meghatározod, szalagméteres, A4-es négyzethálós lap, korcsolya.  Feladataid: 

a) Határozd meg, a cipőd talpának felületét, majd a korcsolya jéggel érintkező felületét korcsolyázás közben. 

Az eredményt add meg cm
2
-ben két tizedes és m

2
-ben hat tizedes pontossággal! Mi befolyásolja a mérés 

pontosságát? 

b) Határozd meg, mekkora nyomást gyakorolsz a jégre, amikor fél lábon állsz rajta cipővel illetve 

korcsolyával. Hasonlítsd össze a nyomás értékeket (add meg a két nyomás arányát)! Számold ki, hogy a 

Fekete-tengerben milyen mélyen egyezik a hidrosztatikai nyomás nagysága a cipővel számolt értékkel! 

c) A korcsolyával számított értékedet hasonlítsd össze a normál légköri nyomás értékével!  Mit lehet 

mondani a jég olvadáspontjáról ilyen körülmények között? Ennek milyen hatása lehet a korcsolyázásra? 

Gondolatmenetedről, mérési eredményeidről számolj be maximum egy A4-es lapnyi terjedelemben! 

Törekedj a világos, érthető, szabatos megfogalmazásra. Dolgozatod ne egyezzen szóról szóra osztálytársad 

dolgozatával!  A megoldást pótlapra írd!                                                            20 pont 

 

A feladat értékelésénél fő szempont volt az érthetőség, a mért adatok helyes értelmezése és feldolgozása, 

valamint a világos, szabatos fogalmazás.   

 A fotót Juhász András és Jenei Péter tette közzé egyetemi 

jegyzetében 


